OPEN INNOVATION DRUG DISCOVERY
PROGRAM

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA NA
DESCOBERTA DE DROGAS

AND MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

E CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
MATERIAIS

This Open Innovation Drug Discovery Program and
Material Transfer Agreement (the “Program
Agreement”) is effective on the date of last signature
of the parties who agree to the following terms and
conditions.

Este Programa de Inovação Aberta na Descoberta de
Drogas e o Contrato de Transferência de Materiais
(doravante “Contrato do Programa”) entre em vigor
na data da última assinatura das partes que
concordaram com os seguintes termos e condições.

I.
PARTIES The parties to this Program
Agreement are: Eli Lilly and Company and its
affiliates, having its principal offices at Lilly
Corporate Center, Indianapolis, IN 46285 (“Lilly”)
and the institution executing this Program Agreement
(“Institution”).

I.
PARTES As partes deste Contrato do
Programa são: Eli Lilly and Company e suas afiliadas,
com seus principais escritórios na Lilly Corporate
Center, Indianápolis, IN 46285 (“Lilly”) e a
instituição que executa este Contrato do Programa
(“Instituição”).

II.

III.

II.
BACKGROUND
A.
Lilly is engaged in the research,
development, manufacture and marketing of
pharmaceutical products and is interested in
further development of compounds suitable for
use as pharmaceutical products. Lilly has
established an Open Innovation Drug
Discovery Program to promote opportunities
for collaborations with select institutions.

HISTÓRICO
A.
A Lilly está engajada em pesquisa,
desenvolvimento, fabricação e marketing de
produtos farmacêuticos e tem interesse em
desenvolver compostos apropriados para uso
como produtos farmacêuticos.
A Lilly
desenvolveu um Programa de Inovação Aberta
na Descoberta de Drogas para promover
oportunidades de colaboração com as
instituições selecionadas.

B.
Institution is interested in participating
in the Open Innovation Drug Discovery
Program.

B.
A Instituição está interessada em
participar do Programa de Inovação Aberta na
Descoberta de Drogas.

III.
DEFINITIONS
A.
“Affiliates” shall mean a corporation,
firm, partnership or other entity which directly
or indirectly controls, is controlled by, or is
under common control with a party.

DEFINIÇÕES
A.
O termo “Afiliadas” indica uma
corporação, firma, parceria ou outra entidade
que controla direta ou indiretamente, seja
controlada ou controla em conjunto com a
outra parte.

B.
“Affiliation Coordinator” shall mean
the individual employed by and selected by the
Institution to allow creation of Affiliation
Submitter accounts and have general overview
of the affiliation activity in the OIDD Program.

B.
O termo “Coordenador de filiação”
indica o indivíduo empregado e selecionado
pela Instituição para autorizar a criação de
contas do Requerente de filiação e ter uma
visão geral do ato de filiação no Programa
OIDD.
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C.
Affiliation Submitter(s)”shall mean
one or more individuals employed by and
selected by the Institution to submit Structural
Information and Material through the OIDD
Program platform.

C.
O termo "Requerente(s) de filiação”
indica um ou mais indivíduos empregados e
selecionados pela Instituição para enviar as
Informações estruturais e materiais através da
plataforma do Programa OIDD.

D.
“Biological Panel” shall mean the
collection of biological assays including the
Open Innovation Drug Discovery Panel and
the Not-for-Profit Research Panel.

D.
O termo “Painel de Biologia” indica a
coleta de ensaios biológicos, incluindo o Painel
de Inovação Aberta na Descoberta de Drogas e
o Painel de Pesquisas sem fins lucrativos.

E.
“Chemical Structure” shall mean the
chemical name and/or structure of the Material.

E.
O termo “Estrutura química” indica o
nome e/ou a estrutura química do material.

F.
“Informatics Profile” shall mean
results from the Informatics Screening
diversity evaluation and the results from the in
silico calculations and evaluations of physical
properties and molecular descriptors.

F.
O termo “Perfil computadorizado”
indica os resultados da avaliação de
diversidade da Triagem computadorizada e os
resultados dos cálculos in silico e das
avaliações de propriedades físicas e descritores
moleculares.

G.
“Informatics Screening” shall mean
the diversity evaluation, in silico calculations
and evaluation of physical properties and
molecular descriptors based upon the
Structural Information supplied by an
Authorized User.

G.
O termo “Triagem computadorizada”
indica a avaliação de diversidade, cálculos in
silico e avaliação de propriedades físicas e
descritores moleculares com base nas
Informações estruturais fornecidas por um
Usuário autorizado.

H.
“Institution” shall mean the entity
identified below on the signature page,
including the Affiliation Coordinator, the
Affiliation Submitter(s), and persons working
under their direction and control.

H.
O termo “Instituição” indica a
entidade identificada abaixo da página de
assinatura, incluindo o Coordenador de
filiação, Requerente(s) de filiação e pessoas
que trabalham sob sua direção e controle
direto.

I.
“Material” shall mean a physical
sample of the compound or mixture of
compounds corresponding to the Structural
Information for which Lilly has requested for
evaluation in the OIDD Program.

I.

J.
“Not-for-Profit Research Panel” shall
mean a biological assay or a collection of
biological assays performed by or for a Notfor-Profit Organization.
Assays may be
conducted using in vitro experimental methods
and/or in silico computer models designed to
assess biological activity. Assays may be
added to or deleted from the Not-for-Profit

J.
O termo “Painel de pesquisa sem fins
lucrativos” indica um ensaio biológico ou um
grupo de ensaios biológicos feito por ou para
umaOrganização sem fins lucrativos
Os
ensaios podem ser realizados usando métodos
experimentais in vitro e/ou modelos
computadorizados in silico desenvolvidos para
avaliar a atividade biológica. Os ensaios
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Research Panel for scientific reasons or
business reasons. Any such changes will be
communicated to Affiliation Submitters and
the Institution via the OIDD Site.

podem ser adicionados ou excluídos do Painel
de Pesquisa sem fins lucrativos por motivos
científicos ou motivos comerciais. Quaisquer
alterações serão informadas aos Requerentes
de filiação e a Instituição através do site do
OIDD.

K.
“Open Innovation Drug Discovery
Panel” shall mean a biological assay or a
collection of biological assays performed by or
for the Open Innovation Drug Discovery
Program. Assays may be conducted using in
vitro experimental methods and/or in silico
computer models designed to assess biological
activity. Assays may be added to or deleted
from the Open Innovation Drug Discovery
Panel for scientific reasons or business reasons.
Any such changes will be communicated to
Affiliation Submitters and the Institution via
the OIDD Site.

K.
O termo “Painel de Inovação Aberta
na Descoberta de Drogas” indica um ensaio
biológico ou um grupo de ensaios biológicos
realizado por ou para o Programa de Inovação
Aberta na Descoberta de Drogas. Os ensaios
podem ser realizados usando métodos
experimentais in vitro e/ou modelos
computadorizados in silico desenvolvidos para
avaliar a atividade biológica. Os ensaios
podem ser adicionados ou excluídos do Painel
de Inovação Aberta na Descoberta de Drogas
por motivos científicos ou motivos comerciais.
Quaisquer alterações serão informadas aos
Requerentes de filiação e a Instituição através
do site do OIDD.

L.
“Open Innovation Drug Discovery
Program or OIDD Program” shall mean the
Informatics Screening; requests, submissions,
and handling of the Material; and use of the
Materials in the Research including the Open
Innovation Drug Discovery Panel Structure
Reveal Letter, and the Not-for-Profit Research
Panel as defined in this Program Agreement.

L.
O termo “Programa de Inovação
Aberta na Descoberta de Drogas ou
Programa
OIDD”
indica
Triagem
computadorizada, solicitações, envios e
manuseio do Material; e uso dos Materiais na
Pesquisa, incluindo a Carta de Revelação de
Estrutura do Painel de Inovação Aberta na
Descoberta de Drogas, e o Painel de Pesquisa
sem fins lucrativos, conforme definido no
Contrato do Programa.

M.
“OIDD Site” or “OIDD Website”
shall mean the Open Innovation Drug
Discovery website and application software
maintained by or for Lilly and presently
located at openinnovation.lilly.com.

M.
“Site da OIDD” ou “Website do
OIDD” indica o website e o software do
aplicativo da Inovação Aberta na Descoberta
de Drogas mantido para ou pela Lilly que está
atualmente
localizado
em
openinnovation.lilly.com.

N.
“Research”
shall
mean
the
performance by Lilly and the Affiliation
Submitter including the evaluation of the
Structural Information and Material as further
defined in Section IV, RESEARCH below.

N.
O termo “Pesquisa” indica o
desempenho da Lilly e do Requerente de
filiação, incluindo a avaliação de Informações
estruturais e Material conforme definido na
seção IV, PESQUISA abaixo.
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IV.

O.
“Report” shall mean the Research
Results and other information as identified by
Lilly provided to the Affiliation Submitter.

O.
O termo “Relatório” indica os
Resultados de pesquisa e demais informações,
conforme identificado pela Lilly e fornecido
pelo Requerente de filiação.

P.
“Research Results” shall mean all
results generated from the Research including
the Structural Information, the Informatics
Profile and all summarized results from the
Biological Panel for the Material, if submitted.

P.
O termo “Resultados de pesquisa”
indica todos os resultados gerados na Pesquisa,
incluindo Informações estruturais, Perfil
computadorizado e todos os resultados
resumidos no Painel biológico do material, se
aplicável.

Q.
“Research
Tools”
shall
mean
additional individual research, related offerings
or opportunities for the Affiliation Submitter
administered via the OIDD Site.
Such
additional opportunities may include, by way
of example only, virtual modeling, synthetic
opportunities and resources, and biological
resources.

Q.
O termo “Ferramentas de pesquisa”
indica a pesquisa individual adicional, ofertas
relacionadas ou oportunidades para o
Requerente de filiação administrada através do
site do OIDD. Tais oportunidades adicionais
podem incluir, por exemplo, criação de modelo
virtual, oportunidades e recursos sintéticos e
recursos biológicos.

R.
“Structural Information” shall mean
the information, in whatever form, identifying
a compound or mixture of compounds
submitted by an Affiliation Submitter to the
OIDD Program for Informatics Screening. The
Structure Information should not include the
Chemical Structure of the Material.

R.
O termo “Informações estruturais”
indica as informações, independente do
formato, que identificam um composto ou uma
mistura de compostos enviada pelo Requerente
de filiação ao Programa OIDD para Triagem
computadorizada. As Informações estruturais
não incluem a Estrutura química do Material.

S.
“Structure Reveal Letter” shall mean
written notification by Lilly to the Affiliation
Submitter and/or Institution requesting the
Chemical Structure and related information of
a Material.

S.
O termo “Carta de revelação da
estrutura” indica uma notificação por escrito
da Lilly ao Requerente de filiação e/ou
Instituição que solicitou a informação sobre a
Estrutura química e as informações
relacionadas a um Material.

IV.
RESEARCH
A.
An Affiliation Submitter may submit
Structural Information for one or more
compounds or mixtures of compounds for
Informatics Screening to generate the
Informatics Profile. Lilly will provide the
Affiliation Submitter with the Informatics
Profile.

PESQUISA
A.
O Requerente de filiação poderá enviar
as Informações estruturais de um ou mais
compostos ou misturas de compostos para a
Triagem computadorizada para gerar o Perfil
computadorizado. A Lilly fornecerá ao
Requerente
de
filiação
o
Perfil
computadorizado.

B.
Lilly may request the Affiliation
Submitter provide a physical sample (the
“Material”) of one or more compounds or

B.
A Lilly poderá solicitar ao Requerente
de filiação uma amostra física (o "Material")
de um ou mais compostos ou mistura de
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mixture of compounds for further evaluation in
the Open Innovation Drug Discovery Program.

compostos para uma análise adicional no
Programa de Inovação Aberta na Descoberta
de Drogas.

C.
The Affiliation Submitter shall have
sole discretion whether or not to supply the
Material to Lilly for further evaluation in the
OIDD Program.

C.
Fica a critério do Requerente de filiação
fornecer ou não o Material à Lilly para
avaliações adicionais no Programa OIDD.

D.
If the Affiliation Submitter agrees to
provide the Material for evaluation in the
OIDD Program, the Affiliation Submitter shall
make reasonable efforts to provide the Material
in quantities necessary (at least 3-5 mg) to
perform the Research along with any relevant
information required to perform the testing
contemplated under this Program Agreement.
The Material should be greater than 80% pure
as determined by current state of the art
analysis.

D.
Caso o Requerente de filiação concorde
em fornecer o Material para avaliação no
Programa OIDD, o Requerente de filiação
deverá envidar esforços para fornecer o
Material na quantidade necessária (mínimo de
3-5 mg) para realizar a Pesquisa, além das
informações relevantes necessárias para
realizar o teste mencionado neste Contrato do
Programa. O Material deve ter mais de 80% de
pureza, conforme determinado por análise atual
de última geração.

E.
After receipt of the Material from the
Affiliation Submitter, Lilly will diligently
evaluate the Material in the Open Innovation
Drug Discovery Panel to provide single point
results from one or more of the biological
assays. Lilly, at its discretion, may evaluate
the Material in one or more of the
corresponding follow-up assays if the Material
is deemed sufficiently active based upon the
single point results. Lilly may request the
Affiliation Submitter submit additional
compounds or analogs for evaluation in the
OIDD Program. Any such submission of
additional compounds or analogs shall be at the
Affiliation Submitter’s sole discretion. If
submitted, the additional compounds or
analogs shall be considered Material(s).

E.
Após o recebimento do Material
fornecido pelo Requerente de filiação, a Lilly
avaliará rigorosamente o Material no Painel de
Inovação Aberta na Descoberta de Drogas para
fornecer resultados centralizados de um ou
mais ensaios biológicos. Fica a critério da
Lilly avaliar o Material em um ou mais ensaios
de acompanhamento correspondentes caso o
Material seja considerado suficientemente
ativo com base nos resultados centralizados. A
Lilly poderá solicitar que o Requerente de
filiação envie compostos ou análogos
adicionais para avaliação no Programa OIDD.
O envio de quaisquer compostos ou análogos
adicionais fica a critério do Requerente de
filiação. Caso seja enviado, os compostos ou
análogos adicionais devem ser considerados
Materiais.
F.
A Lilly poderá fornecer o Material a
uma ou mais Organizações sem fins lucrativos
para avaliação em um ou mais Painéis de
Pesquisa sem fins lucrativos. Após serem
disponibilizados, a Lilly notificará os
Requerentes de filiação sobre a disponibilidade
destas Organizações sem fins lucrativos e a
coleta de ensaios especificados para ou pela
Organizações sem fins lucrativos através do
site do OIDD. Salvo se especificamente

F.
Lilly may provide Material to one or
more
Not-for-Profit
Organizations
for
evaluation in one or more Not-for-Profit
Research Panels. As they become available,
Lilly will notify Affiliation Submitters of the
availability
of
such
Not-for-Profit
Organizations and the collection of assays
specified for or by the Not-for-Profit
Organization through the OIDD Site. Unless
specifically notified by Institution to the
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contrary within 30 days of such notification,
Lilly may forward Material to the Not-for
Profit Organization for evaluation in the
respective Not-for Profit Research Panel(s).
G.
Lilly will diligently provide the
Affiliation Submitter the Report, which
includes all the Research Results generated at
that time. The Report may be revised and/or
updated as additional Research Results become
available to Lilly.

notificado em contrário pela Instituição dentro
de 30 dias a partir de tal notificação, a Lilly
poderá enviar o Material para a Instituição sem
fins lucrativos para avaliação no respectivo
Painel de Pesquisa sem fins lucrativos.
G.
A Lilly cuidadosamente fornecerá ao
Requerente de filiação o Relatório, que inclui
todos os Resultados de pesquisa gerados no
momento. O Relatório poderá ser revisado
e/ou atualizado conforme os Resultados de
pesquisa adicionais forem disponibilizados à
Lilly.

H.
As part of the Research, Lilly in a
written Structure Reveal Letter may request the
Affiliation Submitter provide the Chemical
Structure for the Material to OIDD personnel.

H.
Como parte da Pesquisa, a Lilly poderá
solicitar, mediante uma Carta de revelação da
estrutura, que o Requerente de filiação forneça
a Estrutura química do Material à equipe do
OIDD.

I.
After receipt of the Structure Reveal
Letter, the Affiliation Submitter in her/his sole
discretion may provide the Chemical Structure
for the Material or Materials within fourteen
(14) days to be considered by Lilly for further
research opportunities.

I.
Após o recebimento da Carta de
revelação da estrutura, o Requerente de filiação
poderá, a seu critério exclusivo, fornecer a
Estrutura química do Material ou Materiais
dentro de 14 (quatorze) dias para ser
considerada
pela
Lilly
em
futuras
oportunidades de pesquisa.

J.
From time to time Lilly at its sole
discretion may offer additional Research Tools
to the Affiliation Submitter for use in the Open
Innovation Drug Discovery Program. The
Research Tools shall be identified and
provided to the Affiliation Submitter via the
OIDD Site.

J.
Periodicamente, a Lilly, a seu critério
exclusivo, poderá oferecer Ferramentas de
pesquisa adicionais ao Requerente de filiação
para uso no Programa de Inovação Aberta na
Descoberta de Drogas. As Ferramentas de
pesquisa devem ser identificadas e fornecidas
ao Requerente de filiação através do site do
OIDD.

K.
Lilly, at its discretion, will manage and
coordinate the Research including the
Informatics Screening, request for Material, the
Biological Panel, Research Tools, Other
Offerings, and the Structure Reveal Letter via
the OIDD Site.
In addition, all other
communications from Lilly to the Institution,
Affiliation Coordinator and/or Affiliation
Submitter will be transmitted through the
OIDD Site unless specifically notified by Lilly
in writing to the contrary.

K.
A Lilly, a seu critério exclusivo,
administrará e coordenará a Pesquisa,
incluindo a Triagem computadorizada,
solicitará o Material, Painel de Biologia,
Ferramentas de pesquisa, Outras ofertas e a
Carta de revelação da estrutura através do site
do OIDD. Além disso, todas as demais
comunicações da Lilly à Instituição,
Coordenador de filiação e/ou Requerente de
filiação serão transmitidas através do site do
OIDD, salvo se especificado em contrário por
escrito pela Lilly.
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V.
COMPLIANCE WITH ANTI-BRIBERY V.
CONFORMIDADE
COM
AS
LEIS
LAWS
ANTISSUBORNO
By signing this Program Agreement,
Ao assinar este Contrato do Programa,
Institution agrees that Lilly has not entered into
a Instituição concorda que a Lilly não celebrou
this Program Agreement in order to influence
este Contrato do Programa a fim de influenciar
any decision regarding Lilly’s products, in
decisões relacionadas aos produtos da Lilly,
particular decisions regarding reimbursement,
particularmente
decisões
referentes
a
pricing, registration, prescribing or purchasing
reembolso, precificação, registro, prescrição ou
decisions, or to otherwise influence any
compra, nem para influenciar negócios
pending or future Lilly business. Institution
pendentes ou futuros da Lilly. A Instituição
further agrees that Lilly has not given, offered,
concorda que a Lilly não concedeu, ofereceu,
promised, or authorized, and will not give,
prometeu nem autorizou e nem concederá,
offer, promise, or authorize, any payment,
oferecerá, prometerá nem autorizará qualquer
benefit, or gift of money or anything else of
pagamento, benefício ou montante em dinheiro
value, directly or through a third party, to any
ou qualquer outra coisa de valor, oferecido de
official or employee of Institution for purposes
forma direta ou por terceiros, a qualquer
of influencing any act or decision of such
funcionário ou empregado da Instituição para
individual in his/her official capacity, inducing
fins de influenciar qualquer ato ou decisão de
such individual to do or omit to do any act in
tal indivíduo em seu/sua capacidade oficial,
violation of the individual’s duty, inducing the
induzindo tal indivíduo a fazer ou deixar de
individual to use the individual’s official
praticar qualquer ato em violação do dever do
influence to affect or influence an act or
indivíduo, induzindo o indivíduo a usar sua
decision of the government, or to secure any
influência para afetar ou influenciar um ato ou
improper advantage in order to assist in
decisão do governo, ou para garantir qualquer
obtaining or retaining business for Lilly as it
vantagem indevida a fim de ajudar a obter ou
relates to this Program Agreement.
manter negócios para Lilly no que se refere a
este Contrato de Programa.
VI.
MATERIAL TRANSFER; SHIPPING AND VI.
TRANSFERÊNCIA, ENVIO E ENVIO
INTERNATIONAL SHIPPING
INTERNACIONAL DE MATERIAL
A.
The Affiliation Submitter will package,
label, and ship Material in compliance with
applicable laws, as reasonably requested by
Lilly and at Lilly’s expense. More information
concerning the required procedures for
shipping Material shall be available on the
OIDD Site and the Affiliation Submitter shall
comply with the shipping guidelines provided
on the OIDD Site at the time Lilly requests the
Material.

A.
O Requerente de filiação empacotará,
rotulará e enviará o Material de acordo com as
leis aplicáveis, conforme solicitado pela Lilly e
por conta da Lilly. Mais informações sobre os
procedimentos obrigatórios para o envio de
Material serão disponibilizadas no site do
IOIDD e o Requerente de filiação deverá estar
em conformidade com as diretrizes de envio
fornecidas no site do OIDD mediante a
solicitação do Material feita pela Lilly.

B.
When shipping Material to Lilly for
Research, the Affiliation Submitter agrees to
assume all risk for any Material that is lost or
damaged while in transit. Should any Material
be lost or damaged while in transit, the
Affiliation Submitter will be provided the

B.
Ao enviar o Material à Lilly para
Pesquisa, o Requerente de filiação concorda
em assumir todos os riscos de perda ou dano de
Material em trânsito. Caso o Material seja
perdido ou danificado em trânsito, o
Requerente de filiação terá a oportunidade de
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opportunity to submit replacement Material for
Research.

enviar outro Material para a Pesquisa.

C.
If any Material is being transferred
across international boundaries, the Affiliation
Submitter and/or the Institution may need to
communicate with applicable governmental
agencies for any regulations which may apply
to the export of pharmaceutical materials from
its country. Institution is responsible for
determining whether an export/import license
or any other approval is required by law for
shipping Material to Lilly for the Research and
fulfillment of such requirements.
Should
Institution require further assistance with
shipping, it must notify Lilly by electronic mail
at
the
following
address:
openinnovation@lilly.com and include subject
line: “Shipping Question”. Compliance with
laws and regulations in connection with the
shipment of Material and Research shall be the
sole obligation of the Institution and the
Institution assures Lilly that the Material shall
be shipped for Research in compliance with the
applicable laws and regulatory requirements.

C.
Caso o Material seja transferido de
outro país, o Requerente de filiação e/ou a
Instituição deverá comunicar as agências
governamentais pertinentes sobre quaisquer
regulamentações que se apliquem à exportação
de materiais farmacêuticos do país em questão.
A Instituição é responsável por identificar se
uma licença de exportação/importação ou
qualquer outra aprovação é obrigatória por lei
para o envio de Material à Lilly para a
Pesquisa e cumprimento dos requisitos. Caso a
Instituição precise de assistência no envio,
deverá notificar a Lilly por e-mail no seguinte
endereço: openinnovation@lilly.com e inclua o
assunto:
"Dúvida
sobre
envio".
A
conformidade com as leis e regulamentações
relacionadas ao envio de Material e Pesquisa é
de obrigação exclusiva da Instituição e a
Instituição garante à Lilly que o material será
enviado para Pesquisa em conformidade com
as leis e regulamentações aplicáveis.

D.
The Affiliation Submitter agrees not to
submit Material that is derived from natural
products protected by:

D.
O Requerente de filiação concorda em
não enviar Material derivado de produtos
naturais protegido pela:

1) CITES
(the
Convention
on
International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna);

1) CITES
(Convention
on
International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna - Convenção
Internacional sobre o Comércio de
Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção);
2) O governo do país onde o produto
natural foi coletado; ou
3) O governo do país onde a
Instituição está sediada.

2) The government of the country where
the natural product was collected; or
3) The government of the country in
which the Institution is based.

VII.

LILLY’S USE OF MATERIALS

VII.

USO DE MATERIAIS DA LILLY

A.
As consideration of Affiliation
Submitter sending Material to Lilly, Lilly
agrees:

A.
Considerando o envio do Material pelo
Requerente de filiação à Lilly, a Lilly

B.
to use the Informatics Profile solely to
select Materials for further biological

B.
em usar o Perfil computadorizado
exclusivamente para selecionar Materiais para
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evaluation in the Biological Panel and/or
identify opportunities for collaboration and
licensing, in the absence of any Chemical
Structure and other information;

avaliação biológica adicional no Painel de
Biologia e/ou identificar oportunidades para
colaboração e licenciamento na ausência de
uma Estrutura química e outras informações;

C.
to use the Material solely for the
Research;

C.
em usar o Material exclusivamente para
a Pesquisa;

D.
to generate Research Results from the
Research and to provide the Affiliation
Submitter the Report including the Research
Results;

D.
em gerar Resultados de pesquisa em
Pesquisa e fornecer ao Requerente de filiação o
Relatório incluindo os Resultados de pesquisa;

E.
that the Institution shall own the
Research Results;

E.
que a instituição será proprietária dos
Resultados de pesquisa;

F.
not to use the Material in processes for
making marketed products or for any
commercial use;

F.
em não usar o Material em processos de
fabricação de produtos comercializados ou
para uso comercial;

G.
not to sell or distribute the Material to
any third party except as permitted by this
Program Agreement; however, for the
avoidance of doubt, it is understood that
Material may be supplied to a Not-for-Profit
Organization in accordance with this Program
Agreement;

G.
em não vender nem distribuir o
Material a terceiros, salvo se autorizado por
este Contrato do Programa; no entanto, para
fins de esclarecimento, entende-se que o
Material deve ser fornecido a uma Organização
sem fins lucrativos de acordo com este
Contrato do Programa;

H.
not to use the Material on human
subjects;

H.

I.
to limit access to the Material, and/or
Research Results, to Lilly employees, and to
consultants or contractors working with Lilly
who are bound to terms and conditions at least
as restrictive as this Program Agreement;
J.
that no Lilly employee, consultant or
contractor working with the Material will
attempt to determine the chemical structure of
the Material, or otherwise alter its composition
except as may be necessary to generate the
Research Results;

I.
em limitar o acesso ao Material e/ou
Resultados de pesquisa, aos funcionários da
Lilly e consultores ou contratadas que
trabalham com a Lilly vinculados aos termos e
às condições restritivas deste Contrato do
Programa;
J.
que nenhum funcionário, consultor ou
contratado da Lilly que trabalhe com o
Material tentará identificar a estrutura química
do Material nem alterar sua composição, salvo
se necessário para gerar os Resultados de
pesquisa;

K.
Lilly will not provide the Chemical
Structure nor identify the Institution,
Affiliation
Submitter
or
Affiliation
Coordinator to the Not-for Profit Institution
without the Express written permission from

K.
que a Lilly não revelará a Estrutura
química nem identificará a Instituição,
Requerente de filiação ou Coordenador de
filiação para a Instituição sem fins lucrativos
sem o consentimento expresso por escrito pela
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the Institution;

Instituição;

L.
to maintain the same degree of security
with respect to this Material, and data
generated from Informatics Screening and
Research as is maintained by Lilly for its own
confidential,
proprietary,
and valuable
material;

L.
em manter o mesmo nível de segurança
em relação a este Material e dados gerados pela
Triagem computadorizada e Pesquisa conforme
mantido pela Lilly referente a seu próprio
material confidencial, proprietário e valioso;

M.
to comply with all United States federal
and state rules, regulations and guidelines
applicable to the use or transfer of the Material,
including without limitation, the International
Traffic in Arms Regulations (ITAR) and the
Export Administration Regulations, and to
assume full responsibility for any claims or
liabilities which may arise as a result of Lilly’s
use or possession of the Material other than as
a result of Institution’s gross negligence or
willful misconduct;

M.
estar em conformidade com todas as
normas, regulamentações e diretrizes federais e
estaduais dos Estados Unidosaplicáveis ao uso
ou à transferência do Material, incluindo, entre
outros, ao Tráfico Internacional de Armas
(ITAR - International Traffic in Arms
Regulations) e às Regulamentações da
Administração de Exportação, e assumir total
responsabilidade
por
reivindicações
e
responsabilidades que podem resultar do uso
ou posse da Lilly do Material e não por
resultado de negligência grave ou dolo da
Instituição;

N.
that the distribution of the Material to
Lilly does not constitute a representation on the
part of Institution that the possession or use of
the Material will not infringe any patent or
proprietary rights of any third party; and

N.
que a distribuição do material à Lilly
não constitui uma representação da parte da
Instituição de que a posse ou o uso do Material
não infrinja patentes ou direitos autorais de
terceiros, e

O.
that the parties acknowledge that Lilly
may currently or in the future independently,
without the use of Material, develop
compounds similar or identical to Material.

O.
que as partes reconhecem que a Lilly
pode, a qualquer momento, sem o uso do
Material, desenvolver compostos semelhantes
ou idênticos a ele.

VIII. REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES

VIII. RESPONSABILIDADES E
GARANTIAS

A.
Lilly hereby represents that, to the best
of its knowledge, the data and information in
the Report provided to the Institution will be
accurate and what it purports to be.

A.
A Lilly declara que, até o limite de seu
conhecimento, os dados e as informações no
Relatório fornecido à Instituição são precisos e
verdadeiros.

B.
LILLY MAKES NO EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT
TO THE OPEN INNOVATION DRUG
DISCOVERY PROGRAM AND/OR THE
OIDD SITE. LILLY MAKES NO EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTY AS TO THE
ACCURACY OF THE REPORT ON THE

B.
A
LILLY
NÃO
FORNECE
NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA
COM
RESPEITO
AO
PROGRAMA
E/OU
AO
SITE
DE
INOVAÇÃO ABERTA NA DESCOBERTA
DE DROGAS. A LILLY NÃO FORNECE
NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU
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IX.

MATERIALS
PROVIDED
TO
THE
INSTITUTION INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH
RESPECT TO THE DATA PROVIDED.

IMPLÍCITA REFERENTE À PRECISÃO DO
RELATÓRIO SOBRE OS MATERIAIS
FORNECIDOS
À
INSTITUIÇÃO,
INCLUINDO,
ENTRE
OUTROS,
QUALQUER
GARANTIA
DE
COMERCIALIZAÇÃO OU FINALIDADE
ESPECÍFICA COM RESPEITO AOS DADOS
FORNECIDOS.

C.
LILLY
AGREES
THAT
THE
MATERIAL IS BEING SUPPLIED WITH
NO
WARRANTIES,
EXPRESS
OR
IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE OR THAT
THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE
ANY
PATENT,
COPYRIGHT,
TRADEMARK OR OTHER PROPRIETARY
RIGHTS.

C.
A LILLY CONCORDA QUE O
MATERIAL
É
FORNECIDO
SEM
GARANTIAS,
EXPRESSAS
OU
IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA
DE
COMERCIALIZAÇÃO
OU
FINALIDADE ESPECÍFICA OU QUE O
MATERIAL
NÃO
INFRINGIRÁ
PATENTES,
DIREITOS
AUTORAIS,
MARCAS REGISTADAS OU OUTROS
DIREITOS DE PROPRIEDADE.

D.
Except to the extent prohibited by law,
Lilly assumes all liability for damages which
may arise from its use, storage or disposal of
the Material provided however, that Lilly
does not assume liability for Material
supplied to any Not-for-Profit Organization.
Institution will not be liable to Lilly for any
loss, claim, or demand made by Lilly, or made
against Lilly by any other party, due to or
arising from the Material, except to the extent
permitted by law when caused by the gross
negligence or willful misconduct of Institution.

D.
Salvo se proibido por lei, a Lilly
assume toda a responsabilidade por danos que
possam resultar de uso, armazenamento ou
descarte do Material fornecido, no entanto, a
Lilly não assume a responsabilidade pelo
Material fornecido às Organizações sem fins
lucrativos. A Instituição não se responsabiliza
por perdas, reivindicações ou demandas feitas
pela Lilly ou contra a Lilly por qualquer outra
parte, devido a ou resultantes do Material,
salvo se permitido por lei em caso de
negligência grave ou dolo da Instituição.

E.
Institution represents that it has the
right to enter into this Program Agreement.

E.
A Instituição declara seu direito de
celebrar este Contrato do Programa.

F.
Institution warrants and represents,
with respect to any Material it submits under
this Program Agreement, that it shall comply
with all national and local laws regarding
access, use and export of the Material.

F.
A Instituição garante e declara, com
respeito a qualquer Material enviado no âmbito
deste Contrato do Programa, que deve estar em
conformidade com todas as leis nacionais e
locais referente a acesso, uso e exportação do
Material.

CONFIDENTIALITY
IX.
A.
Lilly shall keep any information
received from Affiliation Submitter pursuant to
this Open Innovation Drug Discovery
Program, including but not limited to the
Research Results as communicated to

CONFIDENCIALIDADE
A.
Lilly deverá manter as informações
recebidas do Requerente de filiação nos termos
do presente Programa de Inovação Aberta na
Descoberta de Drogas, incluindo, entre outros,
os resultados da investigação conforme
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Affiliation Submitter, and any supporting data
and Chemical Structural and related
information as it relates to the Material
(“Confidential Information”) secret and
confidential as is maintained by Lilly for its
own confidential, proprietary, and valuable
material, but in no event less than a reasonable
degree of care, and shall not disclose to any
person or make known in any manner any part
of the Research Results as relates to the
Material without the prior written consent of
Institution. Furthermore, Lilly shall not use any
of the foregoing for any purpose other than to
evaluate a possible business relationship with
Institution. Such obligations of confidentiality
and non-use shall commence on the date that
Confidential Information is submitted to Lilly,
and shall continue for five (5) years from that
date.

comunicado ao Requerente de filiação e todos
os dados complementares e Estrutura química e
informações relacionadas referente ao material
("Informações Confidenciais") como secretos e
confidenciais, assim como são mantidos pela
Lilly o seu próprio material confidencial,
proprietário e valioso, com o mesmo grau
razoável de diligência, e não deve divulgar a
qualquer pessoa ou disponibilizar de qualquer
forma qualquer parte dos Resultados de
pesquisa referente ao material sem o prévio
consentimento por escrito da Instituição. Além
disso, a Lilly não deverá usar nenhuma das
alternativas supramencionadas para nenhuma
finalidade que não seja avaliar uma possível
relação comercial com a Instituição. Estas
obrigações de confidencialidade e não uso
terão início na data em que as Informações
confidenciais forem enviadas à Lilly e
permanecerão válidas por 5 (cinco) anos a
partir de tal data.

B.
Notwithstanding the foregoing, Lilly
may disclose Confidential Information to a
limited number of authorized support
individuals including contractors necessary to
manage the OIDD Site who may have access to
the location that stores the molecular structures
of the submitted compounds and such
individuals are bound by the terms of
confidentiality and use contained herein.

B.
Não obstante o mencionado acima, a
Lilly poderá divulgar as Informações
confidenciais a um número limitado de
indivíduos de suporte autorizado, incluindo
contratados necessárias para gerenciar o site do
OIDD que podem ter acesso ao local que
armazena as estruturas moleculares dos
compostos enviados e estes indivíduos são
vinculados aos termos de confidencialidade e
uso contidos neste documento.

C.
In addition, after the Affiliation
Submitter provides the Chemical Structure and
other information to the Open Innovation Drug
Discovery Program in response to the Structure
Reveal Letter, a limited number of Lilly
employees and contractors, each on a need-toknow basis, may be given access to the
Chemical Structure, the Informatics Profile,
and the Research Results for further
evaluation. These individuals shall not use any
of the foregoing for any purpose other than to
evaluate a possible business relationship with
Institution and are bound by the terms of
confidentiality and use contained herein.

C.
Além disso, após o Requerente de
filiação fornecer a Estrutura química e outras
informações ao Programa de Inovação Aberta
na Descoberta de Drogas em resposta à Carta
de revelação da estrutura, um número limitado
de funcionários da Lilly e contratados, com
base na necessidade de informação, podem ter
acesso
à
Estrutura
química,
Perfil
computadorizado e Resultados de pesquisa
para avaliações adicionais. Estes indivíduos
não devem usar as informações acima para
outros fins além da avaliação de uma possível
relação de negócios com a Instituição e estão
vinculados aos termos de confidencialidade e
uso deste documento.
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D.
The
above
obligations
confidentiality shall not apply to
Confidential Information which:

of
the

D.
As obrigações supramencionadas de
confidencialidade não se aplicam às
Informações confidenciais que:

1. was known to Lilly or any of its
affiliates prior to receipt, as
evidenced by Lilly’s competent
documentary records;
2. was in the public domain or generally
accessible prior to receipt;
3. entered the public domain or became
generally accessible after receipt for
reasons other than Lilly’s breach of
this Program Agreement;

1. eram de conhecimento da Lilly ou de
quaisquer
afiliadas
antes
do
recebimento, conforme descrito nos
registros documentais competentes;
2. era de domínio público ou de acesso
geral antes do recebimento;
3. entrou em domínio público ou se
tornou de acesso geral após o
recebimento por motivos diferentes
da violação da Lilly no âmbito deste
Contrato do Programa;
4. foram disponibilizadas à Lilly ou suas
afiliadas a qualquer momento por um
terceiro autorizado que não as obteve,
direta
ou
indiretamente,
pela
Instituição;

4. was made available to Lilly or any of
its affiliates at any time by an
authorized third party who did not
obtain the same, directly or indirectly,
from the Institution;

X.

5. is independently developed by or for
Lilly or any of its affiliates without
use of, reliance upon, or reference to
the Confidential Information, as
evidenced by Lilly’s competent
documentary records; or

5. sejam desenvolvidas de forma
independente pela ou para a Lilly ou
afiliadas sem o uso de, dependência
de ou relativo às Informações
confidenciais, conforme descrito nos
registros documentais competentes da
Lilly; ou

6. is required to be disclosed by
applicable statute or regulation or by
judicial or administrative process, in
which case Lilly will provide prompt
written notice to allow Institution to
seek a protective order or other
appropriate remedy, will disclose
only such information as is legally
required, and will use reasonable
efforts to assist Institution in
obtaining confidential treatment for
such disclosures.

6. sejam divulgadas por exigência de
estatuto ou regulamentação aplicável
ou processo judicial ou processo
administrativo, no qual a Lilly
fornecerá um aviso por escrito para
permitir que a Instituição busque uma
ordem de proteção ou outra solução
apropriada, divulgará somente as
informações legalmente obrigatórias
e envidará esforços razoáveis para
auxiliar a Instituição na obtenção de
tratamento confidencial por tais
divulgações.

INTELLECTUAL PROPERTY

X.

A.
Lilly agrees that all of Institution’s
existing intellectual property rights in the
Material will remain with the Institution except
as set forth by this Program Agreement unless
Version 3.7
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de propriedade intelectual da Instituição no
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XI.

agreed otherwise by the parties in writing.
Lilly is not indicating that it agrees that the
Material was not previously known to Lilly.

ou acordado em contrário pelas partes por
escrito. A Lilly não afirma concordar que o
Material não era anteriormente conhecido pela
Lilly.

B.
Institution agrees Lilly may have
existing intellectual property rights in the
Material as a result of Lilly’s independent
research and as evidenced by Lilly’s competent
documentary records Lilly’s competent
documentary records may demonstrate that the
Material was previously known to Lilly or
independently developed by or for Lilly
without the use of Material.

B.
A Instituição concorda que a Lilly
possa ter direitos de propriedade intelectual
existentes no Material como resultado de
pesquisa independente da Lilly e conforme
evidenciado pelos registros documentais
competentes da Lilly. Os registros documentais
da Lilly podem demonstrar que o Material era
anteriormente conhecido pela Lilly ou fora
desenvolvido de forma independente pela ou
para a Lilly sem o uso do Material.

C.
The parties agree that this Program
Agreement shall not impact the determination
of inventorship of any compound that was
known to Lilly, as evidenced by Lilly’s
competent documentary records.

C.
As partes concordam que este Contrato
do Programa não deve afetar a determinação de
autoria de qualquer composto anteriormente
conhecido pela Lilly, conforme evidenciado
nos registros documentais competentes da
Lilly.

LICENSE AND OPTION

XI.

A.
Institution certifies to its reasonable
knowledge at the time of signing this Program
Agreement that subject to any retained rights
of any relevant government entity, it has the
right to grant and Institution shall grant an
exclusive option to Lilly, but which grant is
conditioned upon Institution at its sole
discretion providing Lilly the Chemical
Structure for the Material pursuant to a
Structure Reveal Letter, and also subject to
Section XII, PUBLICATION. The exclusive
option shall be for the right to negotiate an
agreement including but not restricted to a
compound purchase agreement, a license
agreement, or a research collaboration
agreement
for
further
research
and
development of Material (collectively the
“Research Opportunities”). The option shall
expire sixty (60) days (the “Option Period”)
after Lilly has received the Chemical Structure
for the subject Material from Institution
pursuant to a Structure Reveal Letter. The
option may be exercised by Lilly in writing at
any time prior to its expiration. The option
Version 3.7
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LICENÇA E PREFERÊNCIA
A.
A Instituição atesta a seu conhecimento
razoável no momento da assinatura deste
Contrato do Programa que sujeito a quaisquer
direitos retidos de qualquer entidade
governamental relevante, tem o direito de
conceder e a Instituição deverá conceder uma
preferência exclusiva à Lilly, mas esta
concessão será condicionada à Instituição a seu
critério exclusivo, fornecendo à Lilly a
Estrutura química do Material pertinente à
Carta de revelação da estrutura e também está
sujeita à Seção XII, PUBLICAÇÃO. A
preferência exclusiva deve permitir o direito de
negociar um contrato, incluindo, entre outros,
um contrato de compra de compostos, contrato
de licença ou um contrato de pesquisa
colaborativa para pesquisas e desenvolvimento
adicionais
referentes
ao
Material
(coletivamente denominado "Oportunidades de
pesquisa"). A preferência vence 60 (sessenta)
dias ("Período da preferência") após a Lilly
receber a Estrutura química pelo Material da
Instituição pertinente à Carta de revelação da
estrutura. A preferência pode ser exercida pela

GLOBAL VERSION - EXCEPT CHINA, INDIA & JAPAN / VERSÃO GLOBAL – EXCETO CHINA, INDIA e JAPON

Portuguese Version/Versão em Português

Page 14 of 24

downloaded from openinnovation.lilly.com

period may be extended by mutual written
agreement of the parties. Any agreement
executed pursuant to the exercise of the option
granted hereunder shall be negotiated in good
faith within one hundred eighty (180) days (the
“Negotiation Period”) after Lilly has exercised
the option. The Negotiation Period may be
extended by mutual agreement of the parties as
long as they continue negotiating in good faith.
The parties acknowledge that if Institution
elects not to submit the Chemical Structure, or
if the parties have not completed a compound
purchase, license or collaboration agreement
within the Negotiation Period (or any
extension thereof), then the option no longer
exists and Institution shall have no further
obligations to Lilly with respect to the
Material.

Lilly por escrito a qualquer momento antes do
vencimento. O período da preferência pode ser
estendido por acordo mútuo por escrito entre as
partes. Todos os acordos executados no âmbito
do exercício da preferência concedida neste
documento devem ser negociados com boa fé
dentro de 180 (cento e oitenta) dias ("Período
de negociação") após a Lilly exercer a
preferência. O Período de negociação pode ser
estendido por acordo mútuo entre as partes,
contanto que continuem negociando com boa
fé. As partes reconhecem que se a Instituição
decidir não enviar a Estrutura química, ou se as
partes não concluírem uma compra de
compostos, licença ou contrato de colaboração
dentro do Período de negociação (ou a
qualquer prorrogação do mesmo), a preferência
não será mais vigente e a Instituição não terá
obrigações para com a Lilly à respeito do
Material.

B.
If Lilly elects the option to a license
agreement, any such license agreement shall
contain terms consistent with Institution policy
for an exclusive, sublicenseable, worldwide
license from Institution to make, use, offer for
sale, sell and import Material under any
intellectual property owned or controlled at
that time by Institution required to practice
such license on commercially reasonable
terms. The license agreement agreed to
pursuant to the negotiations conducted by the
parties hereunder shall contain provisions
reasonable and customary to an agreement of
this type.

B.
Se a Lilly optar por um contrato de
licença, este deverá conter termos consistentes
com a política da Instituição para gerar uma
licença global, exclusiva e sublicenciável da
Instituição para usar, colocar à venda, vender e
importar o Material de qualquer propriedade
intelectual proprietária ou controlada no
momento pela Instituição obrigatória para
praticar a licença em termos comercialmente
razoáveis. O contrato de licença pertinente às
negociações conduzidas pelas partes deste
contrato deve conter as provisões razoáveis e
habituais para acordos deste tipo.

C.
If Lilly elects the option to enter into a
research collaboration agreement, the parties
shall discuss in good faith the terms and
conditions of such an agreement and shall
endeavor to reach a mutually acceptable set of
terms and conditions to govern such research
collaboration agreement, including terms and
conditions related to funding, scope and
intellectual property created during the course
of such research.

C.
Se a Lilly optar por celebrar um
contrato de pesquisa colaborativa, as partes
deverão discutir com boa fé os termos e as
condições deste contrato e envidarão esforços
para definir um conjunto de termos e condições
aceitáveis que regerá o contrato de pesquisa
colaborativa, incluindo termos e condições
referentes ao financiamento, escopo e
propriedade intelectual criados durante o curso
da pesquisa.

D.
Institution reserves for itself and other
non-profit research and academic institutions

D.
A Instituição reserva para si e para as
instituições acadêmicas e de pesquisa sem fins
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XII.

the non-exclusive rights to use the Material and
Research Results subject to the above
agreements for academic, educational, and
scholarly non-commercial research purposes.

lucrativos os direitos não exclusivos de usar o
Material e os Resultados de pesquisa sujeitos
aos acordos supramencionados para fins de
pesquisa acadêmica, educacional e não
comercial.

E.
The above notwithstanding, after the
Material is evaluated in the Not-for-Profit
Research Panels, the Institution may be
contacted by a representative for the Open
Innovation Drug Discovery Program on behalf
of the Not-for-Profit Organization and be
afforded the opportunity on a compound-bycompound basis, to participate in further
research with the Not-for-Profit Organization,
which participation shall be at the Institution’s
sole discretion. If the Institution elects to
participate, the Not-for-Profit Organization
may request that the Affiliation Submitter
share the Chemical Structure Research Results
and other physical data, as available, for the
Material and for permission for further
research and evaluation of Material.
In
addition, if the Institution and the Not-forProfit Organization agree to collaborate to
develop the Material, the Institution shall
notify Lilly accordingly. The terms for any
such agreement shall be negotiated between the
Institution and the Not-for-Profit Organization.
However for the avoidance of doubt, Lilly may
continue to perform Research on the Material
unless the Institution or the Not-for- Profit
Organization specifically notifies Lilly to the
contrary in writing.

E.
Não obstante o supramencionado, após
o Material ser avaliado nos Painéis de Pesquisa
sem fins lucrativos, a Instituição pode ser
contatada por um representante do Programa
de Inovação Aberta na Descoberta de Drogas
por parte da Organização sem fins lucrativos e
ter a oportunidade em uma base de composto
por composto de participar em pesquisas
adicionais com a Organização sem fins
lucrativos, cuja participação fica a critério
exclusivo da Instituição. Se a Instituição optar
por participar, a Organização sem fins
lucrativos pode solicitar que o Requerente de
filiação compartilhe os Resultados de pesquisa
de estrutura química e outros dados físicos, se
disponível, do Material e permissão para
pesquisar e avaliar mais o Material. Além
disso, se a Instituição e a Organização sem fins
lucrativos concordam em colaborar para
desenvolver o Material, a Instituição deverá
notificar devidamente a Lilly. Os termos de tal
contrato devem ser negociados entre a
Instituição e a Organização sem fins lucrativos.
No entanto, para evitar dúvidas, a Lilly poderá
continuar a Pesquisa do Material salvo se
especificamente notificado em contrário por
escrito à Lilly pela Instituição ou Organização
sem fins lucrativos.

PUBLICATION

XII.

PUBLICAÇÃO

A.
Institution is free to publish the data
and Research Results obtained from Lilly
generated from the Research for any Material
whose Chemical Structure is not requested in
writing in a Structure Reveal Letter and for
which the exclusive option described in
Section XI, LICENSE AND OPTION is not
triggered.

A.
A Instituição tem liberdade para
publicar os dados e os Resultados de pesquisa
obtidos pela Lilly gerados a partir da Pesquisa
e de qualquer Material cuja Estrutura química
não seja solicitada por escrito em uma Carta de
revelação da estrutura e para a qual a opção
exclusiva descrita na Seção XI, LICENÇA E
PREFERÊNCIA não seja acionada.

B.
Affiliation Submitter and/or Institution
shall acknowledge the Open Innovation
Program and/or a Not-for-Profit Organization

B.
O Requerente da filiação e/ou a
Instituição deve reconhecer o Programa de
Inovação aberta e/ou uma Organização sem
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XIII.

for the support and source of any results
generated for the Material in an assay in the
Panel that is disclosed in the publication.

fins lucrativos pelo suporte e fonte de todos os
resultados gerados para o Material em um
ensaio no Painel divulgado na publicação.

C.
However if Lilly requests the Chemical
Structure of a Material in a Structure Reveal
Letter and the Affiliation Submitter agrees to
provide such information and supporting data
for the Material, thereby triggering the option
described in Section XI, LICENSE AND
OPTION, then the Affiliation Submitter agrees
to keep the Research Results confidential
during the Negotiation Period. In addition,
Affiliation Submitter agrees to keep the
Chemical Structure and related data, if not
already publicly disclosed, confidential and
shall delay publication of said data for sixty
(60) days after the receipt of the Report of the
Research and to extend such delay period as
reasonably necessary for Lilly or Institution to
consider actions to preserve any potential
intellectual property rights related to the
Material, provided such total delay does not
exceed ninety (90) days from institution’s
receipt of the Report.

C.
No entanto, se a Lilly solicitar a
Estrutura química de um Material em uma
Carta de revelação da estrutura e o Requerente
de filiação concordar em fornecer tais
informações e dados complementares do
Material, desta forma, acionando a opção
descrita na Seção XI, LICENÇA E
PREFERÊNCIA, o Requerente de filiação
concorda em manter os Resultados de pesquisa
confidenciais durante o Período de negociação.
Além disso, o Requerente de filiação concorda
em manter a confidencialidade da Estrutura
química e dados relacionados, caso não tenham
sido divulgados publicamente, e deverá
aguardar a publicação de tais dados por 60
(sessenta) dias após o recebimento do Relatório
da Pesquisa e estender este período de espera
conforme o necessário para que a Lilly ou a
Instituição considere as ações para preservar
todos os possíveis direitos de propriedade
intelectual relacionados ao Material, desde que
o período de espera total não ultrapasse 90
(noventa) dias contados a partir do recebimento
do Relatório pela instituição.

D.
Institution agrees that Lilly may
perform
population-based
computational
analyses of submitted, accepted, or active
compounds as a group, including assessment of
molecular properties and structural features of
those groups, so long as these analyses and
methods do not allow identification of
individual structures, the Institutions, or the
Affiliation Submitters that submitted such
structures. Such analyses may, from time-totime, be disclosed publically.

D.
A Instituição concorda que a Lilly
poderá realizar análises computadorizadas
baseadas na população dos compostos
enviados, aceitos ou ativos como grupo,
incluindo a avaliação de propriedades
moleculares e recursos estruturais destes
grupos, desde que estas análises e métodos não
permitam a identificação de estruturas
individuais,
das
Instituições
ou
dos
Requerentes de filiação responsáveis pelo
envio. Estas análises podem, periodicamente,
ser divulgadas publicamente.

TERM
XIII.
A.
The term of this Program Agreement
shall begin on the date of last signature by the
parties and shall continue until:
1. the termination of the Open
Innovation
Drug
Discovery
Program by Lilly upon thirty (30)

PRAZO
A.
O prazo deste Contrato do Programa se
inicia na data da última assinatura das partes e
permanece vigente até:
1. o encerramento do Programa de
Inovação Aberta na Descoberta de
Drogas pela Lilly, 30 (trinta) dias
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days written notice to Institution;

após notificação por escrito à
Instituição;
2. encerramento pela Lilly, 30 (trinta)
dias após notificação por escrito à
Instituição;
3. substituição por um Contrato do
Programa assinado pelas partes; ou
4. encerramento da participação da
Instituição no Programa de
Inovação Aberta na Descoberta de
Drogas e neste Contrato do
Programa por 30 (trinta) dias após a
notificação por escrito à Lilly.

2. termination by Lilly upon thirty
(30) days written notice to
Institution;
3. replacement with a revised Program
Agreement signed by the parties; or
4. the termination of Institution’s
participation
in
the
Open
Innovation
Drug
Discovery
Program
and
this
Program
Agreement by thirty (30) days
written notice to Lilly.
B.
In any such termination, the provisions
of this Program Agreement shall continue to
survive with respect to any Material then held
by Lilly, but the parties shall not transfer any
new Material hereunder. Upon termination of
this Program Agreement, Lilly shall, at
Institution’s written request, destroy any
remaining Material and if requested shall
confirm such destruction in writing to
Institution.
Execution of this Program
Agreement automatically terminates any Open
Innovation Drug Discovery Program Material
Transfer Agreement previously entered into
between Institution and Lilly.

B.
Após o encerramento, as provisões
deste Contrato do Programa permanecem
vigentes em relação a qualquer Material
mantido pela Lilly, mas as partes não devem
transferir quaisquer novos Materiais no âmbito
deste documento. Após o término deste
Contrato do Programa, a Lilly deverá,
mediante solicitação por escrito da Instituição,
eliminar qualquer Material remanescente e, se
solicitado, deverá confirmar a eliminação por
escrito à Instituição.
A execução deste
Contrato do Programa automaticamente
encerra qualquer Contrato de Transferência de
Materiais do Programa de Inovação Aberta na
Descoberta de Drogas anteriormente celebrado
entre a Instituição e a Lilly.
XIV. NOTIFICAÇÃO

XIV. NOTICE
A.
Any written notice required to be
provided to Lilly under this Program
Agreement shall be provided to the Lilly Open
Innovation Drug Discovery support team or by
electronic
mail
delivery
to
openinnovation@lilly.com
(subject
line:
“Written notice for legal team”).

A.
Todas as notificações por escrito a
serem fornecidas à Lilly no âmbito deste
Contrato do Programa devem ser enviados à
equipe de suporte da Inovação Aberta na
Descoberta de Drogas ou por e-mail para
openinnovation@lilly.com
(assunto:
"Notificação por escrito à equipe jurídica").

B.
Any written notice required to be
provided to Institution shall be provided to the
email address listed on Institution’s counterpart
signature page with a copy to the relevant
Affiliation Submitter if indicated on the
Institution’s profile on the OIDD Site.

B.
Todas as notificações por escrito a
serem fornecidas à Instituição devem ser
enviadas através do e-mail listado na página de
assinatura da via da Instituição com cópia para
o Requerente de filiação relevante, se indicado
no perfil da Instituição no site do OIDD.
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XV.

MISCELLANEOUS
XV.
A.
Institution shall be responsible for and
supply to each Affiliation Submitter affiliation
codes and any special instructions required by
Institution (i.e., relevant policies of the
Institution). Each Affiliation Submitter as part
of his or her registration for the OIDD Site will
acknowledge that this Program Agreement
governs the Open Innovation Drug Discovery
Program and will be required to agree to
Lilly’s Terms of Use for the OIDD Site, which
may be updated from time to time. Institution,
on behalf of itself and for its Affiliation
Submitter(s) agrees to use the OIDD Site in
good faith and in compliance with the Terms
of Use for the OIDD Site as published on the
OIDD Site.

DIVERSOS
A.
A Instituição é responsável por e deve
fornecer os códigos de afiliação a todos os
Requerentes de filiação e quaisquer instruções
especiais exigidas pela Instituição (ou seja,
políticas relevantes da Instituição). Cada
Requerente de filiação, como parte do registro
no site do OIDD, reconhece que este Contrato
do Programa rege o Programa de Inovação
Aberta na Descoberta de Drogas e é necessário
concordar com os Termos de uso da Lilly do
site do OIDD, que pode ser atualizado
periodicamente. A Instituição, em seu nome e
em nome do Requerente de filiação, concorda
em usar o site do OIDD com boa fé e em
conformidade com os Termos de uso do site do
OIDD conforme publicado no site do OIDD.

B.
Institution at its discretion will approve
use of the OIDD Site by its Affiliation
Submitters and may request that Lilly revoke
the rights of any of its Affiliation Submitters.

B.
A Instituição, a seu próprio critério,
aprova o uso do site do OIDD pelo Requerente
de filiação e pode solicitar que a Lilly revogue
os direitos de seus Requerentes de filiação.

C.
Lilly at its discretion may revoke the
rights to use the OIDD Site by any Institution,
Affiliation
Coordinator,
or
Affiliation
Submitter if Lilly determines that any such use
is abusive or improper.

C.
A Lilly, a seu próprio critério, pode
revogar os direitos de uso do site do OIDD por
qualquer Instituição, Coordenador de filiação
ou Requerente de filiação se determinar que o
uso é abusivo ou inadequado.

D.
Institution shall have the status of an
independent contractor under this Program
Agreement and nothing in this Program
Agreement shall be construed as authorization
for either party to act as agent for the other.
Lilly shall not incur any liability for any act or
failure to act by employees of Institution and
Institution shall not incur any liability for any
act or failure to act by employees of Lilly.
E.
Neither party shall use the name of the
other party without express written permission
from the other party except as required by law.

D.
A Instituição se apresenta como
contratada independente no âmbito deste
Contrato do Programa e nenhuma parte de seu
conteúdo deve ser interpretada como
autorização para que uma das partes atue como
agente da outra. A Lilly não se responsabiliza
por nenhum ato ou falha por parte de
funcionários da Instituição e a Instituição não
se responsabiliza por nenhum ato ou falha por
parte dos funcionários da Lilly.
E.
Nenhuma das partes usará o nome da
outra parte sem autorização expressa por
escrito da outra parte, salvo se exigido por lei.

F.
Neither party may assign its rights and
obligations under this Program Agreement
without the prior written consent of the other.
Notwithstanding the foregoing, Lilly shall have
the right to assign this Program Agreement to
an affiliate and/or to any successor in interest

F.
Nenhuma das partes assinará seus
direitos e suas obrigações no âmbito deste
Contrato do Programa sem o consentimento
prévio por escrito da outra parte. Não obstante
o referido acima, a Lilly se reserva ao direito
de atribuir este Contrato do Programa a um
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to which this Program Agreement relates.

G.
This Program Agreement constitutes
the entire understanding between the parties
with respect to the subject matter hereof and
supersedes all prior agreements and
understandings between the parties, whether
written or oral, relating to the subject matter
hereof.

afiliado e/ou qualquer sucessor de interesse ao
qual este Contrato do Programa está
relacionado.
G.
Este Contrato do Programa representa
completa compreensão entre as partes com
relação ao assunto tratado neste documento e
substitui todos os acordos e interpretações
anteriores entre as partes, seja por escrito ou
por meio verbal, referente ao objeto deste
documento.

H.
The Terms of Use for this OIDD Site
shall be construed consistent with this Program
Agreement and any provision in this Program
Agreement that is not consistent with the
Terms of Use shall supersede the conflicting
provision in the Terms of Use.

H.
Os Termos de uso para este site do
OIDD devem ser interpretados de forma
consistente com este Contrato do Programa e
qualquer disposição deste Contrato do
Programa que não seja consistente com os
Termos de uso deve substituir a disposição
contrária nos Termos de uso.

I.
No provision of this Program
Agreement can be waived or amended except
by means of a written instrument that is validly
executed on behalf of both of the Parties and
that refers specifically to the particular
provision or provisions being waived or
amended.

I.
Nenhuma disposição deste Contrato do
Programa pode ser dispensada ou alterada,
salvo mediante notificação por escrito vigente
em nome de ambas as Partes e que se refere
especificamente às disposições em processo de
cessação ou alteração.

J.
Each party agrees that, should any
provision of this Program Agreement be
determined by a court of competent jurisdiction
to violate or contravene any applicable law or
policy, such provision will be severed or
modified by the court to the extent necessary to
comply with the applicable law or policy, and
such modified provision and the remainder of
the provisions hereof will continue in full force
and effect.

J.
As partes concordam que, caso alguma
disposição deste Contrato do Programa seja
determinada por uma corte federal competente
como violação ou infração de qualquer lei ou
política aplicável, esta disposição será
interrompida ou modificada conforme o
necessário para estar em conformidade com a
lei ou política aplicável e a disposição
modificada e as demais disposições deste
documento permanecerão em pleno vigor e
efeito.

K.
This Program Agreement may be
executed in one or more counterparts by the
parties by signature of a person having
authority to bind the party, each of which when
executed and delivered by electronic
transmission, or by mail delivery, will be an
original and all of which shall constitute but
one and the same Program Agreement.

K.
Este Contrato do Programa pode ser
celebrado em uma ou mais vias pelas partes
mediante a assinatura de uma pessoa com
autoridade de vincular a parte, cada uma das
quais executadas e fornecidas por transmissão
eletrônica ou por correio, será um original e
todos elas constituem o mesmo Contrato do
Programa.
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L.
This Agreement is written in English
and the Portuguese bilingual format and may
be executed in one or more copies by the
parties by signature of the legal representative
of the party or applying company seal, each of
which when executed and delivered by mail
delivery or hand, will be an original and all of
which shall constitute but one and the same
Agreement. In the event of inconformity,
discrepancies and disputes between the
English and Portuguese versions of the
Agreement, the English version shall
prevail.

[Next page is
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the signature page.]

L.
Este Contrato foi originalmente
redigido em inglês e no formato bilíngue para
o Português e pode ser celebrado em uma ou
mais cópias pelas partes mediante assinatura do
representante legal da parte ou aplicação do
selo da empresa, cada um dos quais executados
e fornecidos por correio ou pessoalmente, será
um original e todos constituem o mesmo
Contrato. Em caso de não conformidade,
discrepâncias e litígios entre as versões em
Inglês e em Português do Contrato, a versão
em Inglês deve prevalecer.

[A página a seguir é a página de assinaturas.]
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IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed E
ESTANDO
ASSIM
JUSTAS
E
this Program Agreement.
CONTRATADAS, as partes celebraram este Contrato
do Programa.
INSTITUTION
SIGNATURE
TO
OPEN ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO PARA O
INNOVATION DRUG DISCOVERY PROGRAM PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA NA
AND PROGRAM AGREEMENT
DESCOBERTA DE DROGAS E CONTRATO DO
PROGRAMA
If Institution wishes to participate in the Open
Innovation Drug Discovery Program, it will need to
complete this counterpart signature page, obtain all
required signatures and return one (1) fully executed
copy via electronic transmission to Lilly Open
Innovation Drug Discovery Program, support team or
by
electronic
mail
delivery
to
openinnovation@lilly.com (subject line: “New MTA).

Se a Instituição deseja participar do Programa de
Inovação Aberta na Descoberta de Drogas, é
necessário preencher esta página de assinatura, obter
todas as assinaturas obrigatórias e entregar 1 (uma)
cópia totalmente assinada ao Programa de Inovação
Aberta na Descoberta de Drogas, à equipe de suporte
ou por e-mail para openinnovation@lilly.com
(assunto: “Novo MTA).

The undersigned Institution hereby agrees to the
terms of the Open Innovation Drug Discovery
Program and the Program Agreement with Eli
Lilly and Company.

A Instituição signatária concorda com os termos do
Programa de Inovação Aberta na Descoberta de
Drogas e do Contrato do Programa com a Eli Lilly
and Company.

NAME OF INSTITUTION:
____________________________

NOME DA INSTITUIÇÃO:
____________________________

By:____________________________ (Signature)
Authorized Representative

Por:____________________________ (Assinatura)
Representante autorizado

Name: ______________________
Date:____________________
Title:________________________
Email address:____________________

Nome: ______________________
Data:____________________
Cargo:________________________
E-mail:____________________

[Next page is for the Affiliation Coordinator's
information and signature.]

[A página a seguir é para orientação e assinatura
do Coordenador de filiação.]
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Affiliation Coordinator of Institution to coordinate
participation in Open Innovation Drug Discovery
Program, and receive notices and information
updates:

O Coordenador de filiação da Instituição
coordenará a participação no Programa de
Inovação Aberta na Descoberta de Drogas e
receberá
notificações
e
atualizações
de
informações:

Name:

Nome:

Title(s):

Cargo(s):

Address:

Endereço:

Email:

E-mail:

Telephone:

Telefone:

By signing this Program Agreement as an
Affiliation Coordinator for the Institution to
coordinate participation in the Open Innovation
Drug Discovery Program, I understand and agree
that my name, email address, and phone number
will be displayed on the OIDD Site and will be
available to view by all global users of this OIDD
Site.

Ao assinar este Contrato do Programa como
Coordenador de filiação da Instituição para
coordenar a participação no Programa de Inovação
Aberta na Descoberta de Drogas, eu compreendo e
concordo que meu nome, e-mail e telefone serão
exibidos no site do OIDD e estarão disponíveis para
todos os usuários globais deste site do OIDD.

Por:
By: ________________________________________ ________________________________________
Data: ____________
Date: ____________
Affiliation Coordinator of the Institution

[Next page is Lilly signature page]
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Coordenador de filiação da instituição

[A próxima é a página de assinatura da Lilly]
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ELI LILLY AND COMPANY

ELI LILLY AND COMPANY

By:

Por:

Title: ________________________________

Cargo: ________________________________
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